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ABSTRACT: This research aims to study the effect of the modern urban transformations of the desert city on its ancient cultural
heritage, which is the desert palaces located in the province of valley of Righ, and this is what the latter showed of climate
adaptation and interdependence with its environment represented in the oasis, forming an identity of the desert city, which
began to disappear in front of the urban development that the region knows.
To achieve the aim of the research, the researchers began to study the remaining of these palaces, and by drawing on old plans
and pictures in addition to examining the reality that came to it today. Values The most important conclusions were
represented by the fact that the socio-economic transformations around the population's concern for them, not to mention
that the urban interventions on them came late and without experience, reflecting the country's orientation to a
comprehensive urban development and away from sustainability.
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 يهدف البحث اىل دراسة اثر التحوالت العمرانية الحديثة للمدينة الصحراوية عىل موروثها الثقاف القديم والمتمثل ف القصور الصحراوية والواقعة ف اقليم:ملخص
 والت اخدت ف الزوال امام التطور، مشكال هوية للمدينة الصحراوية، وهدا لما اظهره هذا االخي من تاقلم مناخ وترابط مع بيئته المتمثلة ف الواحة،واد ري غ
.العمران الدي تعرفه المنطقة
، وباالعتماد عىل مخططات وصور قديمة باالضافة اىل معاينة الواقع الذي الت اليه اليوم،وتحقيقا لهدف البحث باش الباحثان اىل دراسة ما تبق من هذه القصور
 وهذا بحثا ف اسباب التهميش والتدهور الذي أل اليه هدا الموروث الثقاف القيم ولقد تمثلت،ومن جهة ثانية تم االفادة من القواني والسياسات العمرانية للبالد
 ناهيك عىل ان التدخالت العمرانية عليها جاءت متاخرة وبدون خية بما،اهم االستنتاجات كون ان التحوالت االجتماعية واالقتصادية حول اهتمام السكان عنها
.يعكس توجه البالد اىل تنمية حضية شاملة وبعيدة عن االستدامة
. االستدامة، الهوية، التحوالت العمرانية، القصور، واد ري غ:كلمات داللية

 مقدمة-1
 لك تتجاوب مع التحوالت االقتص ادية والعمرانية، حت تتمكن من تحس ي وتطوير المدينة،لقد كان اهتمام العديد من دول العالم تحس ي اقتص ادها وتنميته
 من هذا المنظور اتجهت بعض الدول اىل تنمية، كما عمدت اىل تنوي ع اقتص ادها حت تس اير االت يات االقتص ادية والمعطيات البيئية الت يعرفها العالم،المختلفة
وهذا نظرا لما حققته بعض الدول من نمو. وذلك باالعتماد عىل االمكانيات الس ياحية المادية والمعنوية او ما يعرف بالس ياحة الثقافية،الس ياحة بمختل انواعها

Corresponding Author: Abdelatif Louafi

857

التحوالت العمرانية ودورها في تهميش االنسجة العمرانية القديمة »القصور« في اقليم واد ريغ بالجنوب الشرقي الجزائري

اقتص ادي كنتيجة لذلك ،ومن بي اهتمامات الس ياحة الثقافية هو االهتمام بالياث المادي ،حيث تعد المبان واالحياء القديمة عنض ا هاما فيه ،والت تعي عن
بصمة للسكان االصليي وثقافتهم ،وصلة بي القديم والحديث.
عقب االس تقالل ورثت الجزاضر وض عية مزرية من الناحية االقتص ادية والعمرانية ،ناهيك عن نقص الخيات ف مختل الميادين ،فكان اهتماها االول تحس ي
المس توي المعيس للس كان من خالل مخططات تنموية تهدف لتقوية البنية االقتص ادية للبالد ،والت كانت ف غالب االمر تعتمد عىل تموين من عاضدات البيول
بنس بة كبية جدا قاربت  ،%96ونظرا للتقلبات االقتص ادية تولد ور لدي المس يين بض ورة التنوي ع االقتص ادي ،فكان من بي االتجاهات المتبناة االهتمام
بالس ياحة بمختل انواعها ،وخاص ة ان البالد تمتد عىل مس احة كبية جدا فاقت المليوني كيلومي م ب ع ،تض م اقاليم ةبيعية واس عة ومتنوعة ،اكيها اقليم
الص حراء والذي عمره االنس ان مند القدم عىل الرغم من قس اوته .وتعد االنس جة العمرنية المس ماة بالقض مثاال لذلك ،وه تنتش ف الجنوب الجزاضري خاص ة ف
واليت ادرار وبشار وغرداية وورقلة والوادي ،منها ما ه مؤهولة بالسكان واخر هجره االفراد ،ولعل اهميتها كياث عمران تعكسها االفكار االبداعية والتصميمية لها،
والت رقت بعض منها ليص ن كياث عال مثل قض غرداية وبش ار ،بالرغم من ذلك الحظنا الوض عية اليارثية الت تعيش ها غالبية القص ور من اهمال وتدهورمن
جهة ،ومن جهة ثانية التحوالت الت تعرفه قص ور اخري خاص ة ف الجهة الجنوبية الشقية من البالد والت عرفت بمنطقة واد ري غ ،اذ ينتش بها بعض القص ور الت
تعد شاهدا عىل تاري خ المنطقة ،وربما لو احسن التعامل معها من حفاظ وترميم قد يبعث او يولد حركة سياحية بالمنطقة.
هناك العديد من البحوث الت تناولت الخص اضص التص ميمية لمدن الجنوب مثل مدينة غرداية ادرار ،...أما فيما يخص قص ور المنطقة الجنوبية الشقية تعد
قليلة بالرغم من بقاء معالمها وأثارها ،ليس هذا فحس ب بل هناك عدة عمليات والت جاءت ف ش كلها تهتم بها من عمليات ترميم عمران لها آو ألجزاء منها .جاءت
هده الورقة البحثية لتتناولها ،وهذا باالعتماد عىل المنهج التاريخ لط ح مختل التحوالت العمرانية واالجتماعية واالقتص ادية ،وكذلك المنهج التحليىل الوص ق
لتناول عمق اش كالية تدهورها ،كما يهدف الموض وىل اىل التع ي بهدا الياث العمران وابراز اهميته بما يمكن من جلب انتباه المعنيي بض ورة ايجاد حلول مناس بة
كالحفاظ عليه ،وكذا ادراج العينات الت حافظت عىل معالمها ضمن الياث الوةت أو حت العال  ،وهو االمر الذي قد يدفع وين السياحة ف المنطقة.

 -2االهمية التاريخية والجغرافية لمنطقة واد ري غ
مجال البحث يقع تحديدا ف الركن الشماىل الشف للصحراء الجزاض ية ،وتعد جزء من الصحراء الكيي الت تبدء مشارفها من هوامش الهضاب العليا شماال اىل
غاية األةلس الصحراوي جنوبا ،هذا االمتداد الواسع المسطا المتكون أساسا من الحمادات و العرو  .يمتد اقليم واد ري غ عىل شيط ضيق ةوله يقارب 150كلم
وبمس احة تقارب  6400كلم 2ابتداء من حواف ش ط مروان ومل يغ وينته جنوبا عند ق ية قو  ،تنتش به العديد من القري والمدن كجامعة ،الم ي وتقرت
عاص مة االقليم واكيها ،كما تتوزىل به العديد من الواحات والت يتجاوز عددها االربعي ،ولقد س ميت المنطقة بالزاب الص ي ف معجم البلدان لياقوت الحموي،
أما حس ب كتب التاري خ البن خلدون فان الرواغة دوي الجذور اليب ية االمازغية يعدون الس كان األص ليون ،ومنها جاء اس م واد ري غ نس بة إىل قبيلة ري ة ،وه أحد
فروىل قبيل ة زن ات ه الكيي ،الت أق ام ت ب المنطق ة القرن  15ميالدي )ابن خل دو  ( 2004 ،ف حي ي ذه ب بعض المؤرخون وحس ب بعض الحف ي ات إىل تواج د
اإلنسان بها إىل ما قبل  3000سنة قبل الميالد.
اقليم واد ري غ يس وده المناا الص حراوي الجاف ،وهو عبارة عن مزي ج من التض ارلس الرملية واالراس المس توية تتخللها بعض الس باا ،عمره االنس ان مند
القدم لوفرة المياه به ،والت تظهر ف ش كل س باا وبحيات ص ية ،ناهيك عن مياهه الباةنية العميقة ،ويمتد فو من اكي االحتياةات الماضية الجوفية ف الجزاضر،
الق يبة من الس طا والت اس ت لها االنس ان من خالل حفر االبار ،وهو االمر الذي مكن من انتش ار الزراعة وخاص ة النخيل محوال هذه المنطقة اىل واحات ،عملت
عىل اس تقرار القباضل الرحل بها وعىل ةول ة يق تجاري قديم عرف بط يق الدهب ،اما اليوم فيمر عيها الط يق الوةت رقم  ،03والذي يعد من بي اهم الطر
الوةنية الت تمتد من شمال اىل جنوب البالد.
عرفت منطقة واد ري غ فتوحات إس المية ف أواس ط القرن الس ابع للميالد ،وهذا بعد وص ول الفاتا عقبة بن نافع إىل مدينة س كرة ،من بعدها أرس ل وفودا
فاتحة إىل منطقة واد ري غ ،ليتواىل عليها فيما بعد وصول االباضيي ثم الهالليي فالعثمانيي ...فأشادوا فيها القصور وزرعوا فيها واحات النخيل لوفرة مياهها.

 - 3القرص الموروث العمران لمنطقة واد ري غ
تعرف منطقة واد ري غ حراكا عمرانيا شيعا ،يتجىل ف التوسع الكبي الدي تعرفه العديد من المدن والقري ،وما تشهده من تحوالت عمرانية ،تظهر تنوعا معماريا
وتطورا عمرانيا ،لكنه ال يختل ف العديد من االحيان عن مثيالتها من باف مدن البالد ،بالرغم من االختالف المناخ والطبيع .ال تزال تنتش بالمنطقة عدد معتي
من االنسجة العمرانية القديمة ،الكثي منها عبارة عن اثار وبعضها ف حالة متدهورة وقلة منها مأهولة بالسكان ،وه انسجة عمرانية عرفت باسم القض.
القض عبارة عن كتلة من المبان المتجانس ة والمحص نة باس وار عالية لتامينها من الهجمات الخارجية ،عموما تكون مجاورة او ربما محاةة بواحات النخيل،
بنيت بالحجارة او الطوب المش كل من تراب المنطقة مما يكس بها لونا ةبيعيا ،كما تس تعمل غالبية مواد بناضها من مواد محلية من ةي وجدوىل النخيل وغيها ،به
ابواب رضيس ية تنفتا عىل الواحات ،مع ترك باب احتيا ال يفتا اال عند الحاجة الملحة او عند الحرب ،ولقد انتش هدا النوىل من المبان التقليدية ف جنوب
الم رب وف الصحراء الجزاض ية .عي عنه كوت بانه مجموعة بنايات لها شكلها الخاص ،وانها عبارة عن مجموعة اجتماعية لها تاريخها ومكوناتها(Cote ,2012).
ينتش بالمنطقة العديد من القصور نذكر منها قصور تماسي ،مستاوة ،اليلة ،تبسبست الزاوية العابدية ،تمرنة القديمة ،اوغالنة"جامعة القديمة" ،سيدي
يحت ،سيدي خليل......البعض منها ما يزال يحافظ عىل بعض المبان ف حالتها الفيياضية المتوسطة ،كما عرفت بعض القصور ترميمات عمرانية تهدف إىل الحفاظ
عليها وكذا إلدراجها ف اإلمكانيات السياحية للمنطقة ،كونها تعي عن هوية السكان األصليي للمنطقة ،لذلك وقبل التطر إىل مختل عمليات التدخل عىل هذه
االنسجة التقليدية والحالة اإلنشاضية لها ،سنتناولها بالبحث متطرقي إىل إبراز مختل قيمها العمرانية والتصميمية.
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 -4القيم التخطيطية لقصور واد ري غ
لقد أشار العديد من الباحثي إىل جملة من العنارص التخطيطية والمظهر العام للمدينة الع بية مثل ما ورد ف كتاب المدينة اإلسالمية ،وكذا الكتاب الياث
الحضاري للمدن الع بية المعارصة وغيها من المراجع والت تجمع عىل تواجد عنارص مشيكة بي المدن الع بية اإلسالمية مثل تواجد المساجد الرحبات نمط
الشوارىل والممرات ...أين يكون التشي ع اإلسالم هو العامل الرضيس ف تخطيطها ،وعىل ضوء ذلك تطرقنا إىل إظهار هده الخصاضص ف قصور واد ري غ.
لقد اخذت بعض قصور واد ري غ الشكل الصدف وخاصة القديمة جدا منها ،عىل غرار قصور مستاوة وتمرنة القديمة وف أنواىل أخري اقيبت من الشكل المستطيل
والذي يمتد عىل ةول الواحة المجاورة له ،كما اختي الموقع وفق معايي اختيار المدن اإلسالمية ،عن أبو درىل":إن أحسن مواضع المدن أن تجمع بي خمسة أشياء
وه النهر الجاري ،المحراث الطيب ،الحطب الق يب ،السور الحصي و السلطان)"...عبد الستار ،(1988 ،وهو أمر تشيك فيه العديد من القصور ،حيث نجدها
تتموقع ف مناةق غنية بالمياه السطحية والجوفية( تواجد البحور ،حفر اآلبار ) ،تت ذي من خالل ةبقات شبه عميقة ،ف حي تعد الطبقة الفيياتيكية األكي أهمية
لسهولة است اللها ،مما سهل ف ظهور مسطحات ماضية عرفت باسم البحور مفردها بحر ،وه بحيات ص ية تت ذي من المياه السطحية ،باالضافة اىل ذلك تم
حفر االبار مند القدم ،و هو ما اشار اليه الرقو ف كتابه حيث ذكر هذه االبار وشح كيفية حفرها من ةرف السكان االصليي والت قد يصل عمقها اىل ما يقارب 45
م ف بعض الحاالت ،وذلك قبل ان تنتهج السلطات الفرنسية ةرقا اكي حداثة مكنت من حفر ابارا اكي عمقا وصبيبا(Largeau ,1881).

الشكل رقم  :01بعض اشكال قصور واد ري غ عام  1909المصدرEchallier 1968 :

يعد االسالم مصدر السلطة التشيعية ف القض ،والت يعك االعيان عىل تطبيقها ف تسييه وادارة شؤون المجتمع ،كما يعتي المسجد مقرا لها ،وهو النواة
االوىل الت انطلق منها بناؤه ف اغلب الحاالت ،اذ ال يزال شاهدا وقاضما ف اغلب القصور ،وحت الت زال الجزء االكي منها ،ولقد شكلت المساجد العنض الرضيس
والمهيكل لجميع قصور المنطقة ،إذ ال تتوقع تواجد قض من دونه ،كما يمكن أن يتواجد أكي من مسجد ف القض الواحد ،حيث يتوسط مجال القض ،وهو يتمي
عن البقية بمساحته وهندسته وربما حت صومعته ،نذكرها ف الجدول التاىل:
الجدول : 01اهم مساجد قصور منطقة واد ري غ المصدر:الباحث2018

القصور
تمرنة القديمة
مستاوة
تماسي
سيدي خليل
الزاوية العابدية
اورالن
تبسبست
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المساجد والزوايا
مسجد سيدي عىل بن عثمان
المسجد الكبي ،الزاوية الهاشمية
مسجد با عيس ،القبة الخضاء ،المسجد الكبي(العتيق) مسجد سيدي الحاج عبد هللا
مسجد سيدي خليل
مسجد سيدي لخض ،زاوية سيدي العابد
سيدي عىل المحجون
بها  7مساجد اهمها :مسجد سيدي عمر ،سيدي قاسم ،سيدي ال فاري
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تتمي مساجد قصور واد ري غ بالبساةة ف التصميم ،بنيت بمواد بناء محلية ،كما نسجل بقاء العديد منها بالرغم من زوال بقية المبان ،وهدا لحرص المواةني
عليها بدرجة اكي حت من منازلهم.

صورة رقم  :01المسجد العتيق بتقرت المصدر الباحث 2018

 1-4الرحبة
مكان يلتق فيه السكان خالل المناسبات الكيي واالحتفاالت االجتماعية والثقافية ،كما تعد مكان للمبادالت التجارية ،قد نجد ف القض أكي من واحدة،
وباإلضافة إىل أدوارها السابقة فه تعمل عىل تهوية هذه األنسجة المياصة ،كما تكفل عنض المفاجأة الناتجة عن ةول الط يق ،تتمي بأشكالها غي منتظمة كونها
ت لب الوظيفة عن الشكل وحت عن الجمال لبساةة المبان المحيطة بها ،عادة ما تكون بالقرب من المسجد او عند سور المدينة.

 2-4الشوارع والممرات
يتواجد بالقض شبكة من الممرات والشوارىل والت تتمي بما يىل:
• تصميمها المتكي مناخيا مع المنطقة بكش الممرات تقليال لحركة ال ياح ،وكذا تناوب األجزاء الم طاة فيها بما يخلق مناةق مشمسة توفيا لإلنارة
وأخري مظللة إلعطاء الظل ،ومن جانب أخر لخلق تيار هوان منعش.
• الشوارىل الرضيسية تنته عادة عند العنض المهيكل وهو المسجد كما تحددها األبواب عند أسوار القض.
• التواء األزقة والممرات أتاح انفتاح األبواب نحو الخارج شكل غي متقابل مما خلق نوىل من حرمة عند المداخل ،ونلمس نوىل من التدرج ف تصميمها ،اذ
تلتق الشوارىل الرضيسية عند ساحة المسجد ف حي ذلك االلتواء يكفل عدم االستمرارية البضية نحو داخل النسيج .
• تراص المساكن وتجاورها أتاح تنقل األفراد األقارب وخاصة النساء عي السطوح وهو ما كفل اليابط االجتمار وخف
األرضية .

الحركة عن الممرات واألزقة

• بالنسبة للمسالك الفرعية عادة ال يتجاوز عرضها 2.5م ،وه تعكس نوىل من الخصوصية كونها تستعمل من ةرف العاضلة اوالقبيلة الواحدة ،تتخذ
مسارات ملتوية أو مستقيمة وبنهايات محدودة ف ال الب ،وعموما يظهر أن شبكة المسارات المعقدة توخ شكل المتاهة مما يحجم ال باء عن دخولها،
خالقة خصوصية ف األماكن السكنية.
• الدروب تكون بي المحاور الفرعية والمساكن ،أما استعمالها فهو شبه خاص ،بينما األزقة فه مسالك مسدودة النهاية تنته عند المسكن ،وتكون
متفرعة من الدروب وف ال الب ه م طاة.
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 -5الخصائص المعمارية للقرص
لقد بنيت المساكن للتكي مع الظروف المناخية ولخلق عالقات اجتماعية ،فنجد المسكن ي لب عليه الجانب الوظيق مع األخذ بمبدأ الحرمة ف بناءه ،إذ
تنفتا فتحات وأبواب ال رف نحو الفناء الداخىل له ،ف حي تقل أو تكاد تنعدم النوافذ الخارجية ،ويتم االنتقال من الخارج إىل الفناء الداخىل (الحوش) عي السقيفة،
خالقا نوىل من التدرج المجاىل (فضاء عام-نص عام-خاص) .كما بت القض من مواد محلية تتمثل ف الطوب الطيت ،الحجر اليلس ،الجبس ...واستعملت جذوىل
النخيل كعوارض والخشب ف صناعة األبواب والنوافذ ،بينما تميت الجدران الخارجية سمكها الكبي والدي يياوح بي  0.80-0.50م لتكون داعما قويا من جهة
وليفع من العزل الحراري من جهة ثانية.

 -6التكيف المناخ للقرص
تبدي قصور منطقة واد ري غ نوعا من التأقلم المناخ ،يعكس ذلك الشكل المياص ،المسارات الضيقة المنكشة والم طاة ،مواد البناء المستعملة ذات
ناقليه حرارية ضعيفة مثل الحجر الطيت ،الخشب الجبس...ليس هدا فقط بل حت اختيار موقع القصور ف وسط واحات النخيل ،والت تساهم ف تلطي جوه،
وحمايته من ال ياح الجنوبية الشقية الساخنة ،كما أن معظم المبان تتكون من ةابقي األرس والعلوي ،حيث يعمل هذا األخي عىل تقليل التعرض لإلشعاىل الشمس
مما يلط جو ال رف األرضية ،يستعمل ف الصي للنوم ليال ،وشتاءا للتشمس وتجفي األةعمة ،باإلضافة إىل ذلك يوجد الملق أو المدخنة ف اغلب غرفه
والت تستعمل للتدفئة ونصب الطعام ،وكذا تمكن تهوية ال رف وإنارتها ،كما ان سمك الجدران الخارجية الكبية ومواد بناضها يدعمان ذلك ،ف حي ارتفاىل النوافد
والفتحات يعمل عىل خروج التيارات الهواضية الساخنة.

 -7األهمية التصميمية لقصور واد ري غ
يتمي القض بالمركزية الت تجسدها توسط المسجد والرحبة ف مركز النسيج ،كما يعدان عنضان مهمان لمختل األنشطة التجارية واالجتماعية والدينية
والسياسية ،يتخصص بالوظيفية لمختل مكوناته وخاصة عىل مستوي المسكن والممرات ،وهو األمر الذي تميت به المدينة الع بية " إن تحقيق األهداف
الوظيفية للمبان ف سهولة ولش يكفالن تخطيط الشوارىل والطرقات ،وهو األمر الذي يحكمه المبدأ اإلسالم ال رصر وال رصار("....براهيم)1968 ،أما التوزي ع
الوظيق والذي يعد احد مياته يمكن مالحظته عىل قصور المنطقة ،إذ نجد الوظيفة الدينية والسياسية بالمساجد ،تحيط به الوظيفية السكنية ،ف حي الواحات
المحيطة بالقض تمثل الوظيفة االقتصادية.
إن التمعن ف تصميم المنازل وواجهاتها وكذا تصميم النسيج يعط انطباعا واضحا عن تبت مبدأ الحرمة والت تعد إحدي أساسيات المدينة اإلسالمية ،ف هذا
الجانب يضح إبراهيم بن يوس بان ليل فضاء حرمة تستوجب احيام حقوقها وتحديد شوط االرتفا بها ،كما تدعم الجدران الخارجية الحد الرمزي لحرمة
الفراغ ،فالجدران الخارجية للمسكن تعي عن حرمته ،وهو نفس الحال بالنسبة ألسوار القصور( .بن يوسف)1992 ،

 -8واقع قصور واد ري غ
آلت قصور منطقة واد ري غ إىل وضعية مزرية حالت دون االستفادة من هذا الموروث الحضاري عىل العموم ،ما عدا بعض األجزاء القليلة كبعض المساجد،
وهذا ما لمسناه من تراجع مساحة البعض منها اىل درجة كبية ،ف الواقع االمر بدي مند الفية االستعمارية حيث عمدت السلطات االستعمارية اىل تهميشها ،حيث
بلغ االمراىل هدم اجزاء منها ،عىل غرار ما وقع ف قض مستاوة ،وذلك عقب االنتفاضة الت قام بها السكان االصليي سنة  ،1871وحولت اىل ساحة مفتوحة تهيكلها
مجموعة من االقواس الم طاة ،ليس هذا فقط بل حولت بعض المساجد اىل مقر للحدادة أو أنشطة المختلفة (.)Echallier ,1968وايضا عمد المستعمر اىل شق
ةرقات بعيدة عن القصور ومد سكة للحديد ،وكذلك بناء احياء سكنية بتخطيط اورن يتبع الخطة الشطرنجية حت يتمكن من مراقبة االفراد ،ومزود بخدمات
وتجهيات جديدة من مدارس ومبان ادارية ودينية متمثلة ف الكنيسة وغيها ،...االمر الدي اعط بداية تهميش االنسجة القديمة.
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عقب االستقالل بقت العديد من القصور مأهولة بالسكان ،وامام النمو الديم راف الكبي للسكان والتطور العمران وظهور االنسجة الحديثة المتكونة من مبان
فردية ف ال الب تم بناؤها اما ذاتيا من ةرف االفراد او السلطات ،وبمواد حديثة وم ايرة عن السابق من استعمال االسمنت والحديد والزجاج وغيها ناهيك عن بدا
انتشار الكه باء ،مفارقة سارعت ف تدهور القصور ،والت دعمها العديد من الجوانب نوجزها فيما يىل :
• قدم مواد بناء القض والت لم تقاوم العوامل المناخية خاصة األمطار ،ومما زاد الطي بلال تعرض المنطقة ألمطار ةوفانية سنة  1967أرصت ب البية
القصور وهدمت أجزاء منها.
• تأثر القصور بظاهرة صعود المياه ،وخاصة عقب انتشار االبار العميقة المسية بمضخات ،مما رفع من مستوي المياه خاصة الواقعة منها ف اماكن
منخفضة ،دعم األمر مورفولوجية المنطقة المستوية ف ال الب والمنخفظة ومما فاقم االمر انتشار الباعوض مهددا سكان القصور وخاصة الواقعة ف
وسط الواحة ،بالمقابل واحات النخيل الواقعة ف اماكن مرتفعة غار وابتعد الماء فيها مما هددها بالزوال وهدد القصور الواقعة بينها ،فصعب الحياة بها
وشجع السكان اىل الرحيل عنها)Nesson, 1973(.
• القض نسيج عمران كثي ال ييك مساحات شاغرة مما شكل عاضقا أمام اتساىل األش والرغبة ف بناء مساكن أخري ،كما لم يمكن من استيعاب التجهيات
الالزمة والضورية المستحدثة ف نمط حياة السكان ،ف حي تموقع البعض االخر داخل واحات النخيل جعل منها عاضقا امام توسعه ،وهو األمر الذي
أدي إىل ظهور تجمعات عمرانية بعيدة نسبيا عن القض ،والت بنيت وفق تصاميم م ايرة عنه.
• الت ي ف أنماط الحياة االجتماعية واالقتصادية الذي اشتد عقب  1970اين ظهرت العديد من المهن واالنشطة االقتصادية والتجارية ،والت أدت اىل
اهمال العمل بواحات النخيل ركية تواجد واستمرار القض ،من هذا المنظور رصح موساوي ان حجم القض واهمية مجاله المبت له عالقة بالواحة
مصدر غداضه واستمراره ،بضياعها يزول ،تموقعه وعالقته بها قد تتيا له القدرة عىل التطور الستقبال الزيادة الديموغرافية ،وحت تولد قصور اخري
جديدة مجاورة له( ،)Moussaoui, 2002كما صاحب هدا االنفجار السكان توزي ع جديد لالنشطة االقتصادية خالقا بذلك حركة قوية من التصنيع
والتحض وخاصة ف مركز االقليم تقرت م ية بذلك من الوجه التقليدي للمنطقة(.)Bisson, 1979
• التقدم العمران والتكنولوخ أدي بهجرة معظم القصور مما حال دون استمرارها وجعلها تتعرض لعمليات تخ يب.
• عدم وجود عمليات ترميم لمعظم القصور فيما بعض العمليات المحدودة مست مساجد ف اغلبها.
• غياب الور لدي الهيئات والسلطات باألهمية التنموية لمثل هذه األماكن ،وسعيها إىل إيجاد سياسات عمرانية تهدف إىل تحقيق العدد األكي من
المساكن وفق منظور توفي سكن ليل مواةن ،وهو األمر الذي انعكس عىل نسيج القض.

صورة رقم  :03الحالة المتدهورة لقرص تماسي المصدر الباحث2018
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القرص
تماسي
تمرنة القديمة
مستاوة
تبسبست
الزاوية
المقارين
تالة
اليلة
وغالنة
جامعة
سيدي يحت
سيدي خليل

المساحة
هكتار
12
6
09
8.25
7.91
/
/
9.25
/
/
/
/

سنة النشاة
/
8م
 13م
 16م
 17م
/
/
 15م
/
/
/
/

حالته

تصنيفه

مرمم جزضيا
قطاىل محفوظ ةبقا الجتماىل اللجنة الوةنية للممتليات الثقافية ف انتظار المرسوم التنفيدي
مرمم جزضيا
قطاىل محفوظ
بق منه القليل
مسجل ضمن قاضمة الجرد االضاف للممتليات االضافية للوالية
تدخالت عشواضية
مسجل ضمن قاضمة الجرد االضاف للممتليات االضافية للوالية
دون المتوسط
مسجل ضمن قاضمة الجرد االضاف للممتليات االضافية للوالية
دون المتوسط
مسجل ضمن قاضمة الجرد االضاف للممتليات االضافية للوالية
متوسطة
مسجل ضمن قاضمة الجرد االضاف للممتليات االضافية للوالية
متوسطة
مسجل ضمن قاضمة الجرد االضاف للممتليات االضافية للوالية
متوسطة
مسجل ضمن قاضمة الجرد االضاف للممتليات االضافية للوالية
اندثر
غي مصن
متدهور
غي مصن
متوسطة
غي مصن

 -9أهمية قصور واد ري غ
إن دراسة القض كأحد نماذج المدن الع بية مكن من تقديم العديد من األفكار والدروس والت يمكن تبنيها ف مدننا المعارصة ال يبة عن عاداتنا و تقاليدنا
وإمكانياتنا ،نذكر ذلك ف ما يىل:
• القض درس ف التنمية المستدامة وهذا من خالل ترشيد استهالك المجال ،بحيث غلبت الوظيفية عىل الشكل كما نالحظ قلة الفراغ غي الوظيق ،كما ان
إتباىل أشكال متماسكة لم يمكن من ترك فراغات غي مست لة وهذا سواء بي النسيج أو داخل السكن ،ليس هذا فقط بل حت ف تصميم الطر والممرات
والت تكون حسب الحاجة دون تبذير.
• القض ومن خالل استعمال مواد بناء محلية يشجع عىل استعمال اإلمكانيات المحلية شكل أكي ،ويكون وفق الحاجة ،فمثال بالنسبة الستعمال جذور
النخيل ه ف األصل لنخيل غي منتج أو قض نحبه ،ليوجه لالستعمال ف البناء وربما حت التدفئة وكذا ف المنتجات الحرفية و التقليدية.
• تصميم المبان الذي ييك فناءا داخليا أو يخلق ممرات تتناوب بي الم طاة والمفتوحة يقدم درسا ف التعامل مع المناا وهذا ما يعلمنا توفي الطاقة
باست الل اإلمكانيات الطبيعية قدر اإلمكان ،وهو أيضا إحدي أساسيات التنمية المستدامة
• قد يكون استعمال مواد بناء محلية بالصدفة ،حيث كانت ذات اهمية واضحة ف الحالة المناخية لكن التعامل ف ة يقة توظيفها كسمك الجدران مثال
أوحجم الفتحات ال يمكن أن يكون مجرد صدفة ،مما يعط تساؤال عن أشار وصول سكان القض إىل ذلك.
• إن ت ليب الوظيفة عىل الشكل أتاحت داخل القض من بناء أماكن بأشكال ومساحات مختلفة رابطا بذلك بحجم األشة المستعملة له ،لهذا فهو يعكس
مبدأ السكن لمن يسكنه.
• إن سلطة القرار الت تعود إىل التشي ع اإلسالم الموحد لسكان القض ،وقصد التحكم ف نشأته خلق هذا األخي بأحجام ص ية حت يمكن تسييه من
جهة ،ومن جهة ثانية إمكانية توحيد التصاميم خاصة العمرانية والخارجية ،يستمد ذلك من تشابه الواجهات مثال ،كذلك تبت المنازل بارتفاعات موحدة
حت تعيق امتداد الرؤية بي الجيان.
• يكفل حقو المجاورة فال نجد باب جار تفتا مقابلة لجاره (احياما له) وال يعلو بناءه عنه ،كما يكرس استمرار العالقات االجتماعية بينهم من خالل
إمكانية التواصل عىل مستوي األسطا.
• العالقة الياتبية بي الفضاءات الداخلية والخارجية ،وخلق وساضل لالنتقال غي المباش نفس األمر يعطينا مبدأ التدرج ف مجاالت الممرات.
رغم األهمية والدروس الت يمكن أخذها من القصور والت بنيت وفق أفكار إسالمية يط ح تساؤال حول غياب االهتمام بهذه األنسجة ف الوقت الذي يعك
فيه الباحث ال رن ف دراستها وحت العمل بالعديد من أفكارها ف تصاميمه الحديثة ف هذا الصدد يمكن أن يكون هناك مخرجي أولهما ترميم القصور وهذا حسب
الحالة والميات ف هذا الجانب أما ثانيها فهو إجراء بحوث معمقة حولها حت يمكن استخراج مختل الدروس منها ومحاولة ترجمتها عىل مستوي تطورنا العمران
و المعماري الحديث.

 -10سياسات المحافظة عىل قصور واد ري غ
تضم منطقة واد ري غ العديد من القصور والت يصن بعضها إىل أقدم من قصبة الجزاضر ،لهذا نط ح تساؤال جوه يا لماذا هناك اهتمام بأنسجة قديمة ذات
خصاضص إسالمية ف مناةق وإهمال أخري مثل ما هو الحال بالنسبة لقصور واد ري غ ،ولالجابة عىل دلك التساؤل بدانا بالبحث ف الجانب التشيع والدي يهتم
بتصني المواقع االث ية ف البالد واالهتمام بها ،حيث قامت وزارة الثقافة سنة  1970بانشاء ورشة الدراسات واليميم والت اعتيت اول مؤسسة تعت بالياث
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المبت ،كانت مهامها تنحض ف اعالم وتحسيس المحيط بضورة مشاركته ف الحفاظ عىل الياث الحضاري ،وكذلك تكوين مخزون وثاضق حول المواقع والنصب
التاريخية المنتشة ف البالد ،كما عملت عىل استقبال وتاةي الباحثي وزوار المناةق التاريخية ،وكذلك اهتمت بعمليات التهيئة والسهر عىل تثمي المواقع االث ية.
من اجل استمرارية القيم العمرانية والمعمارية للموروث الثقاف المادي بالبالد صدر قانون حماية الياث الثقاف  98/04والدي يهدف اىل التع ي بالياث الثقاف
للمة ،وسن القواعد العامة لحمايته والمحافظة عليه وتثمينه ،كما يضبط شوط تطبيقه بالتنسيق مع مختل السلطات االدارية ف المدينة ،والذي تنص المادة
 41منه عىل حماية الياث التاريخ بوضعه ف شكل قطاعات محفوظة المجموعات الحضية او ال يفية مثل القصبات والمدن والقصور والقري والمجمعات السكنية
التقليدية والت تكتس بتجانسها ووحدتها المعمارية والجمالية اهمية تاريخية او معمارية او فنية من شانها ان تيز حمايتها او اصالحها او اعادة تأهيلها ،كما تزود
القطاعات المحفوةة بمخطط داضم للحماية واالصالح يحل محل مخطط ش ل االراس .وف عام  2002قام ديوان حماية وترقية الياث بوضع دفي الشوط
مستوخ من قواني التعمي للمواقع التاريخية والياثية ،والذي يضم العديد من المعايي الت تهدف اىل استدامة عمران المناةق المصنفة من خالل تصميم مخططات
المنازل الجديدة مستوخ من النمادج القديمة ،و كذا الحرص عىل استعمال المواد المحلية .مكنت هذه المبادرات والقواني من تصني العديد من المواقع االث ية
ضمن الياث العال لمنظمة اليونسكو من بينها قصبة الجزاضر سنة  ،1992قصور واد مياب ...1982كما مكنت ايضا من القيام بالعديد من عمليات اليميم عىل
المستوي الوةت ومنطقة واد ري غ عىل الخصوص ،اال ان فعالية هذه المبادرات والقواني بقت محدودة لمحدودية وساضل التدخل والمراقبة من جهة ومن جهة
ثانية اشكاليات العقار المتعلقة بالملكية وح ية التدخل ،كما استنتجنا ما يىل:
• عمليات اليميم لم تكن لمعظم القصور ةبعا نظرا للحالة الفيياضية الت آل إليها البعض
• تأخر أو ربما عدم تصني

قصور المنطقة ضمن اإلرث العمران و المعماري.

• عمليات اليميم مست أجزاء ص ية كالمساجد ،وربما المداخل ،ف حي أهملت البقية مثلما نراه ف حاالت قصور تماسي ،مستاوة ،...والسبب ف ذلك
ه أن المساجد أكي تماسكا من المبان لط يقة بناءها ولكية األعمدة الداخلية السميكة ،وكذا االهتمام بها منذ وجودها .
• نقص الخيات ف عمليات اليميم ،فق بعض الحاالت تم إدخال أشكال ومواد دخيلة عن الواقع األصىل مثال ف اليميم األوىل لمسجد سيدي عىل بن
عثمان بتمرنه القديمة ،حيث تم إدراج واستعمال البالط عىل حافة الجدران وهو األمر الذي لم يكن أصال ،كما أن الخطوط والزخرفة الت رسمت عىل
الجدران الخارجية لم تستعمل بالمنطقة ،وإنما استعملت ف مناةق أخري مثل قصور واد سوف وب هذا فإننا نبتعد عن المفهوم الحقيق لليميم .

الصورة رقم :04واجهة قرص تمرنة القديمة بعد ترميمه المصدر :الباحث 2018

• عدم وجود مخططات دقيقة للقض ،كما ان بعض المخططات المنجزة حديثا ال تطابق األصل ،لهذا ابتعد اليميم عن هدفه الحقيق.
انه الس تمراية القص ور يتطلب عملية ترميم مس تمرة خاص ة وانه عرض ة للظروف المناخية ،ومن جانب اخر البعض االخر غي ماهول بالس كان ،وال تحت
حراس ة داضمة ،ما جعل منها عرض ة لتخ يب االش خاص غي الواعي بأهميتها ،والعطاضها مكانة يس توجب علينا بعث الحياة فيها من الجديد ،ةبعا ليس باس تعمالها
كمس اكن من جديد ،ولكن يمكن اس ت اللها ف عدة جوانب ،وخاص ة ادراجها ض من الركاضز الس ياحية بالمنطقة ،من اجل ذلك تولدت العديد من الجمعيات الت
تهتم بالقصور ،لوعيها بارتباةها بماس المنطقة ،وه تكافا من اجل استمراها ،وذلك عي السع اىل الحفاظ عىل ما تبق منها عىل االقل ،كما تقوم بجمع مختل
المعلومات عنها الرش فتها ،ليس هدا فقط بل تعمل عىل توجيه الس واح داخلها ،من جهة اخري يمكن لالعالم ان يلعب دورا مهما ف التع ي بها وابراز اهميتها بما
يستقطب السواح اليها ،وهو ما اخد ييز من خالل الرحالت الثقافية والتعليمية من شمال البالد ،وكذا من جامعاتها سواء للطلبة او الباحثي.
اس تمرارية القض يمكن ان تتجس د كذلك من خالل اعادة ترميم ما امكن واس تعماله كادارات او متاح
بتحفي الحرفيي التقليديي عىل اخد اماكن به .

وربما حت منازل للض يوف بطابع تقليدي ،وكذلك

من الناحية الهندس ية يمكن اس تمرار القض من خالل االس تلهام من تص اميمه ف بناء االحياء الجديدة وهدا ما يحتم مراجعة االدوات العمرانية المنتهجة ف
البالد وجعلها اكي مرونة بما يتيا لها بناء توسعات حديثة تحاك ارثها الحضي القديم ولو ف شكلها العام.
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إن ترميم القض يمكن من دراسة هذه األنسجة وكذا المحافظة عىل تاري خ المنطقة ،كما انه يمكن أن يشكل إحدي اإلمكانيات السياحية والذي يدعمه المواقع
المختلفة فأحيانا تتوسط األنسجة العمرانية ومرات أخري وسط الواحات  .كما يمكن بعث بعض الخدمات والوظاض وربما حت المهن التقليدية كون بعض القصور
غي آهلة بالسكان وهو ما يتيا دعمها بوظاض مثل حرف تقليدية.
يبدو أن القض ال يختل ف جوهر تصميمه عن المدينة الع بية لهدا قد يشكل االهتمام به من إعادة ترميمه مشحا ونموذجا للمدن الع بية بالجزاضر ويكون مرآة
لها ،.ف حي مكنت بعض الدراسات من األخذ ببعض التصاميم وإعادة ترجمتها ف البت الحديثة مثل ما نجده ب رداية ،ادرار ،ورقلة....
يبدو ان اهتمام السلطات المعنية بأنسجة القصور جاء متأخرا نتيجة االهتمام بالسياسات اإلسكانية المستعجلة والت انتهجتها البالد عقب االستقالل ف ظل
االنفجار السكان وكدا قدم الحظية السكنية ،ومن جانب أخر األوضاىل االقتصادية والسياسية واألمنية الت عرفتها البالد ف السنوات السابقة زاد ف األمر ،إال أن
توجه السلطات المعنية إىل سياسة التنوىل االقتصادي أدي إىل االهتمام بالسياحة ،ف هذ ا المنظور جاء االهتمام بالقصور والمناةق المتواجدة بها كأحد الدعاضم
السياحية ف الجنوب الجزاضري ،كما برزت عمليات تهدف إىل إعادة إحياء مثل هده األماكن بالرغم من حالتها الفيياضية المتدهورة.
ان تصميم القض يعد موروث عمران بالنسبة للجنوب الجزاضري وهو يتطلب عمليات ترميم شيعة إلدراجه ف الخ يطة السياحية ،كما يتطلب عمليات توثيقية
ووضع مخططات تصميمية وجمع مختل المعلومات المتعلقة به.
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